
ZARZĄDZENIE NR 113/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Pysznica w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), §3 i §5 ust. 1 pkt 8 oraz § 13 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 152, 
poz. 1599, z późn.zm.), oraz zarządzenia Nr 135/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2020 r. 
w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wypełniając zapisy Postanowienia 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. (M.P. z 2019, poz. 15) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. Dokonać aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pysznica w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwany dalej „planem operacyjnym” 
sporządzonym na podstawie § 5 ust.1 pkt 8 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez 
organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 152, poz. 1599,z późn.zm.) 
zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz zarządzenia Nr 135/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 
2020 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

§ 2. Aktualizacja  planu operacyjnego obejmuje: 

1. Sporządzenie nowego planu operacyjnego; 

2. Uzgodnienie sporządzonego planu operacyjnego wg ustalonego  przez  Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW”. Harmonogramu uzgadniania i zatwierdzania planów 
operacyjnych przez organy administracji samorządowej województwa podkarpackiego”; 

3. Przedstawienie zaktualizowanego planu operacyjnego do uzgodnienia i zatwierdzenia Wojewodzie 
Podkarpackiemu w terminie ustalonym w „Harmonogramie uzgadniania i zatwierdzania planów operacyjnych 
przez organy administracji samorządowej województwa podkarpackiego”; 

4. Opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych do dnia 30 marca 2021 r. 

§ 3. Plan operacyjny stanowić będzie główny dokument zarządzania gminy w sytuacjach kryzysowych 
i wojennych określonych w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 1.  W trakcie prac związanych z aktualizacją planu operacyjnego należy uwzględnić wymogi ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie  informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn.zm.). 

2. Osoby biorące udział w aktualizacji planu operacyjnego powinny posiadać poświadczenie 
bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeżone. 

§ 5. Termin zakończenia przedkładania do zatwierdzenia planu operacyjnego został ustalony na 
30 listopada 2020 roku. 

§ 6. Po zatwierdzeniu nowego planu operacyjnego część zasadnicza starego planu podlega archiwizacji 
z godnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2019 r.  poz.553). 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, 
spraw obronnych i wojskowych. 
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§ 8. Traci moc zarządzenie nr Z-1/2011 Wójta Gminy Pysznica z dnia 5 maja 2011r. w sprawie aktualizacji 
planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Pysznica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30.04.2021r. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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